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การประยุกต์ใช้ธรณีสถิติเพื่อประเมินอัตราการใส่ป๋ ุยโพแทสเซียมในนาข้าว
Using Geostatistics to Assess the Potassium Fertilizer Rate in Paddy Fields
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บทคัดย่อ
การศึกษาระดับความเป็ นประโยชน์ของโพแทสเซียมที่สกัดได้ในดิน (K) และคาแนะนาอัตราการใส่ปยุ๋
โพแทสเซียมคลอไรด์ (K2O) (สูตร 0-0-60) ตามค่าวิเคราะห์ดินตามเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรโดยใช้ธรณีสถิติ
และทาการประมาณค่าในช่วงแบบคริกิง้ (Kriging) บริเวณพืน้ ที่ปลูกข้าว อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ทัง้ หมด 5 พืน้ ที่
(แต่ละพืน้ ที่ขนาด 2,500 ตร.ม.) ประกอบไปด้วยพืน้ ที่ปลูกข้าวเป็ นเวลาน้อยกว่า 5 ปี (N1 และ N2)และพืน้ ที่ปลูก
ข้า วเป็ น เวลามากกว่ า 30ปี ( L1 L2 และL3) เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น 100 ตั ว อย่ า งในแต่ ล ะพื ้น ที่ วิ เ คราะห์ K ใน
ห้องปฏิ บัติ ก ารและน าเข้าสู่ร ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สร้างเซมิแ วริโอแกรมโมเดลและสร้างแผนที่ดว้ ยวิธี
Kriging ผลการศึกษาพบว่าพืน้ ที่ปลูกข้าวเป็ นเวลาน้อยกว่า 5 ปี ทัง้ 2 พืน้ ที่ (N1และN2) มี K ระดับสูงทั่วทัง้ พืน้ ที่
จึงไม่จาเป็ นต้องใส่ปยุ๋ K2O สาหรับพืน้ ที่ปลูกข้าวเป็ นเวลามากกว่า 30 ปี พบว่ามีความแตกต่างกัน ในพืน้ ที่ L1
พบระดับสูงถึงระดับปานกลางพืน้ ที่ 11 ตร.ม.ควรใส่ปยอั
ุ๋ ตรา 0.03 kg KCl/rai พืน้ ที่ L2 พบระดับสูงถึงระดับปาน
กลางพืน้ ที่ 746 ตร.ม.ควรใส่ปยอั
ุ๋ ตรา 2.33 kg KCl/rai และพืน้ ที่ L3 พบตัง้ แต่ระดับสูงถึงต่า พบระดับปานกลาง
และต่าพืน้ ที่ 1,026 ตร.ม.และ 216 ตร.ม.ควรใส่ปยอั
ุ๋ ตรา 1.35 และ 3.21 kg KCl/rai ตามลาดับ
คาสาคัญ : โพแทสเซียม, อัตราการใส่ปย,
ุ๋ นาข้าว, ธรณีสถิติ

Abstract
This research aims to study of the level of potassium (K) extracted and recommendations on
the rate of potassium chloride fertilization (K2O) ( formula 0- 0- 60) according to the Department of
Agriculture using geostatistics and Kriging interpolation.The study was conducted in Phra Yuen District,
Khon Kaen Province. 5 study areas were selected (2,500 m2 each area), included the rice planting area
for < 5 years (sites N1 and N2) and > 30 years (sites L1, L2 and L3).The 100 soil samples were collected
each site and analyzed K in the laboratory and imported to the GIS software and generated
semivariogram models and kriged maps.The results showed that the rice planting area for < 5 years,
both areas (sites N1 and N2) was entirely high K content. So, the K2O were not required. For the rice
planting area >30 years, the different level of K content appeared in these areas. Site L1, the K content
was high to moderate level, in area of 11 m2of moderate K content, the K2O should
1
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be applied at rate of 0.03 kg KCl/rai. Site L2, the K was high to moderate level, in area of 746 m2 of moderate K
content, the K2O should be applied at 2.33 kg KCl/rai. Site L3, the soil was ranging from high to low K, the areas
of moderate and low K level area 1,026 m2 and 216 m2, respectively. So, the K2O should be applied at 1.35 kg
KCl/rai and 3.21 kg KCl/rai, respectively.
Keyword: Potassium, Fertilizer rate, Paddy field, Geostatistics
Corresponding author; email address: porntph@kku.ac.th

คานา
โพแทสเซียม (K) มีความสาคัญต่อการเจริญเติบ โตของข้าวเป็ นอย่ างมาก หากดินมีปริมาณ K ที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของข้าว จะส่งผลให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลงและการเพิ่มจานวนเซลล์ในการ
เจริญเติบโตของข้าวอยู่ในสภาวะผิดปกติ (Oosterhuis et al., 2014) ในปั จจุบนั เกษตรกรจาเป็ นต้องพึ่งพาการใช้
ปุ๋ ยเคมีในอัตราสูง ทาให้ตน้ ทุนการผลิตสูงตามไปด้วย หากมีขอ้ มูลสถานะและความแปรปรวนของสมบัติดินที่
เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน โดยเฉพาะระดับ K ในดิน และคาแนะนาอัตราการใส่ปยโพแทสเซี
ุ๋
ยม
คลอไรด์ (K2O) ในนาข้าวซึ่งเป็ นข้อมูลสาคัญประการหนึ่งที่สามารถใช้เป็ นแนวทางให้นกั วิชาการ นักวิจยั สาหรับ
การปรับปรุงดินและสามารถใช้ในการแนะนาเกษตรกรจัดการการใส่ปยเพื
ุ๋ ่อเพิ่มผลผลิตข้าว
การประยุกต์ใช้ธรณี สถิติเข้ามามีบทบาทในการศึก ษาทางด้านปฐพี ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาหรับ
การเกษตรแบบแม่นยา (precision agriculture) เพื่อศึกษาสถานะและระดับความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหาร
ในดิน (Vasu et al., 2017; Bhunia et al., 2019) ซึ่งเทคนิคนีจ้ ะใช้เซมิแวริโอแกรม (semivariogram) เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับความแปรปรวน (Oliver and Webster, 2014) และการประมาณค่าในช่วง
(Interpolation) แบบคริกิง้ (Kriging) ซึ่งเป็ นการประเมินค่าเชิงเส้นที่มีอคตินอ้ ยที่สดุ (Phontusang et al., 2018)
ในปั จจุบนั นักวิจยั ได้นาเทคนิคนีไ้ ปใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อใช้เป็ นแนวทางการจัดการการใส่ปยในพื
ุ๋
น้ ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Vasu et al., 2017; Bhunia et al., 2019) ดังนั้นการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
แพร่กระจายเชิงพืน้ ที่พร้อมจัดทาแผนที่ของระดั บความเป็ นประโยชน์ของ K และจัดทาแผนที่และตารางแสดง
คาแนะนาการใส่ปยุ๋ K2O ตามค่าวิเคราะห์ดิน
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อุปกรณ์และวิธีการ
พืน้ ทีศ่ ึกษา วิธีการเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน
พืน้ ที่ศึกษาตั้งอยู่ในเขตอาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น พิกัด 16 o 18’ 23” N 102o 39’ 05” E มีพืน้ ที่
ทัง้ หมด 172 ตร.กม. ทาการคัดเลือกพืน้ ที่ปลูกข้าวทัง้ หมด 5 แห่ง จากการสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของพืน้ ที่พบว่า
เป็ นพืน้ ที่ปลูกข้าวที่มีระยะเวลาการปลูกข้าวต่างกัน โดยจาแนกได้เป็ น 2 ประเภทคือ พืน้ ที่ปลูกข้าวที่ใช้พืน้ ที่เป็ น
ระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี (new agricultural soil, N) จานวน 2 แห่ง (ชัน้ จาแนก N1 และ N2) และพืน้ ที่ปลูกข้าวที่มี
ระยะเวลายาวนานมากกว่า 30 ปี (long-term agricultural soil, L) จานวน 3 แห่ง (ชั้นจาแนก L1, L2 และ L3)
และเป็ นชุดดินทราย คือ ชุดดินบ้านไผ่ (Bpi) และชุดดินดงยางเอน (Don) (Figure 1a) ดาเนินการเก็บตัวอย่างดิน
ในเดือนเมษายน 2562 ด้วยวิธีการสุ่มในกริด (Stratified systematic unaligned sampling) ขนาด 5x5 ม. ใน
พืน้ ที่ขนาด 50 x 50 ตร.ม. (Figure 1b) ที่ระดับความลึก 0-15 ซม. ในแต่ละพืน้ ที่ศึกษาเก็บตัวอย่างดินจานวน
100 ตัวอย่าง (รวมพืน้ ที่ทงั้ หมด 5 แห่ง 500 ตัวอย่าง) และทาการสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของพืน้ ที่เพื่อให้ทราบถึง
กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา จากนัน้ เตรียมตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาโพแทสเซียมที่สกัดได้ (extractable K) โดยใช้วิธี
Ammonium acetate method (Doll and Lucas, 1973) และประเมินระดับความเป็ นประโยชน์ของ K ในดินตาม
เกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร (2547) มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่า (< 60 mg/kg) ระดับปานกลาง (60-80 mg/kg)
และระดับสูง (>80 mg/kg)

Figure 1 (a) Study areas in Phra Yuen district, Khon Kaen province. (b) Stratified systematic unaligned
sampling in 5x5 m2 in area of 50x50 m2 grid.
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การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและธรณีสถิติ
นาข้อมูลค่า K ในดินที่ได้จากห้องปฏิบตั ิการมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ค่าต่าสุดและ
สูง สุด , ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD), สัม ประสิ ท ธิ์ ข องความแปรปรวน (Coefficient of
variation, CV) และค่าความเบ้ (Skewness) จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีธรณีสถิติ (Geostatistics) โดย
วิธีการนีส้ ามารถแสดงถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ได้ ซึ่งเป็ นการคานวณระยะทางระหว่างตาแหน่ง
เก็บตัวอย่างดิน โดยการสร้างเซมิแวริโอแกรม (สมการที่ 1) และเลือกเซมิแวริโอแกรมโมเดล (semivariogram
model) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของความแปรปรวนและระยะทางที่เหมาะสมกับข้อมูลในพืน้ ที่ศกึ ษา โดยพิจารณา
จากค่า Coefficient of determination (R2) ควรมีค่า ≥ 0.5 และค่า Residual sum of squares (RSS) ควรมีค่า
น้อยที่สดุ (Duffera et al., 2007) จากนัน้ ทาการประมาณค่าในช่วงแบบ Kriging จากโปรแกรม GS+ Version 9.1
(Gamma Designed Software, 2008) ซึ่ ง วิ ธี นี ้เ ป็ น วิ ธี ก ารประมาณค่ า ในช่ ว งแบบต่ อ เนื่ อ ง โดยจะท าการวัด
ระยะทางระหว่างจุดทุกคู่เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงพืน้ ที่ เพื่อให้ได้แผนที่แสดงรูปแบบการกระจายตัวเชิงพืน้ ที่ของ K
ในดิน
γ(h) =

1
2n

โดยที่

2

∑ni=1(Z(Xi ) − Z(Xi + h)) ……………… (1)

γ(h) คือ ฟั งก์ชน
ั เซมิแวริโอแกรม

Z(Xi ) คือ ค่าของตัวแปรที่ตาแหน่ง x
Z(X i + h) คือ ค่าของตัวแปรที่ตาแหน่งของข้อมูลตัวที่สองซึ่งอยู่ห่าง

จากข้อมูล x เป็ นระยะและทิศทางที่กาหนดด้วยเวคเตอร์ h
n คือ จานวนคู่ของตัวอย่างทัง้ หมด
การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่
ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่โดยใช้วิธีการ cross-validation แบบ Leave-one-out โดยพิจารณา
จากค่าทางสถิติ ได้แก่ Mean Prediction Error (MPE) ซึ่งเป็ นดัชนีวดั ระดับความเอนเอียงของข้อมูล ควรมีค่าเข้า
ใกล้ศนู ย์ และ Root Mean Square Prediction Error (RMSPE) เป็ นดัชนีวดั ความผิดพลาดของข้อมูลที่ได้จากการ
ประมาณค่าในช่วงด้วยวิธีการ Kriging ซึ่งควรมีค่าน้อยที่สดุ (Phontusang et al., 2018)
การจาแนกระดับ ความเป็ นประโยชน์แ ละการประเมิ น อัตราการใส่ ป๋ ุ ยโพแทสเซี ย มคลอไรด์ (K2O)
(สูตร 0-0-60)
หลังจากได้แผนที่การกระจายตัวเชิงพืน้ ที่ของ K ในแต่ละพืน้ ที่แล้วนัน้ นาไปจาแนกระดับความเป็ น
ประโยชน์ของ K และคานวณอัตราการใส่ปยุ๋ K2O สูตร 0-0-60 ที่เหมาะสมกับความต้องการของข้าวตามเกณฑ์
ของ กรมวิชาการเกษตร (2547) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่า (< 60 mg/kg) ควรใส่ปยุ๋ K2O ปริมาณ
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6 kg K2O/rai ระดับ ปานกลาง (60 – 80 mg/kg) ควรใส่ ปุ๋ ย K2O ปริ ม าณ 3 kg K2O/rai และระดับ สูง (> 80
mg/kg) ไม่ตอ้ งใส่ปยุ๋

ผลการทดลองและวิจารณ์
ความแปรปรวนและความแปรปรวนเชิงพืน้ ทีข่ อง K
จาก (Table 1) แสดงข้อมูลระดับความเป็ นประโยชน์และความแปรปรวนของ K จากสถิติเชิงพรรณนา
พบว่าเมื่อจาแนกระดับความเป็ นประโยชน์ของ K ในดินตามเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร (2547) ในพืน้ ที่ปลูก
ข้าวเป็ นเวลาน้อยกว่า 5 ปี (N1 และ N2) มีตงั้ แต่ระดับปานกลางถึงสูง (K = 76.57 - 430.05 mg/kg) ระดับความ
แปรปรวนเมื่อจาแนกด้วยค่า CV% ตามเกณฑ์ของ Sumner (2000) พบว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง (CV%
>15%) ส าหรับ พื น้ ที่ปลูกข้าวเป็ นเวลามากกว่ า 30 ปี (พื น้ ที่ L1, L2 และL3) มีตั้งแต่ร ะดับต่ าถึ งสูง (K = 31 227.82 mg/kg) และระดับความแปรปรวนจัดอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง (CV% >15%)
สาหรับผลการวิเคราะห์ทางธรณีสถิติพบว่าเซมิแวริโอแกรมโมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูล K ของแต่ละพืน้ ที่
ศึกษาแสดงใน (Table 2) และ (Figure 2) ซึ่งโมเดลที่เหมาะสมที่สดุ ในแต่ละพืน้ ที่มีค่า R2 > 0.6 หมายถึง เซมิแวริ
โอแกรมโมเดลที่เหมาะสมที่สุดนีส้ ามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับความแปรปรวนในพืน้ ที่
ดังกล่าวมากกว่า 60% สาหรับระดับความสัมพันธ์เชิงพืน้ ที่บ่งชีจ้ ากค่า nugget/sill ที่ได้จากโมเดลที่เหมาะสม
ที่สุด ซึ่งผลจากเซมิแวริโอแกรมโมเดลของทุกพื น้ ที่นีส้ ามารถนาไปทาการประมาณค่าในช่วงแบบ Kriging เพื่อ
แสดงรูปแบบการกระจายตัวเชิงพืน้ ที่ของ K ได้
จาก (Figure 3) แสดงรู ปแบบการกระจายตัวเชิงพืน้ ที่ของ K พบว่าไม่สอดคล้องกันในทุกพืน้ ที่แม้กระทั่ง
ในพืน้ ที่ท่ีมีระยะเวลาการปลูกข้าวที่เท่ากัน รู ปแบบการกระจายตัวเป็ นหย่อมๆ (patchy) ของพืน้ ที่ต่างๆจะมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไปตามระดับความสัมพันธ์เชิงพืน้ ที่ (nugget/sill) และระยะ effective range ที่ปรากฏ
บนเซมิแวริโอแกรมที่เหมาะสมที่สุด จาก (Table 2) ในพืน้ ที่ปลูกข้าวเป็ นเวลาน้อยกว่า 5 ปี พืน้ ที่ N1 มีระดับ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พื ้น ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง และระยะ effective range มี ร ะยะยาวกว่ า ในพื ้น ที่ N2 ซึ่ ง มี ร ะดั บ
ความสัมพันธ์เชิงพืน้ ที่อยู่ในระดับปานกลางและมี ระยะ effective range สัน้ กว่า ดังนั้นลักษณะของ patch ใน
พืน้ ที่ N1 จึงมีขนาดใหญ่กว่าพืน้ ที่ N2 ลักษณะการกระจายตัวเชิงพืน้ ที่ของปริมาณ K ของพืน้ ที่ทงั้ สองมีตงั้ แต่ 76
- 430.05 mg/kg ดังแสดงใน Figure 3(a) และ 3(b) สาหรับพืน้ ที่ปลูกข้าวเป็ นเวลามากกว่า 30 ปี มีปริมาณ K
ตัง้ แต่ 30 – 227.82 mg/kg ซึ่งมีรูปแบบการกระจายตัวในลักษณะเป็ นหย่อมๆ ขนาดของ patch ในพืน้ ที่ทงั้ สาม
(L1, L2 และL3) ขึน้ อยู่กับระดับความสัมพันธ์เชิงพืน้ ที่และระยะ effective range โดยพืน้ ที่ L1 มีระยะ effective
range ยาวกว่าพืน้ ที่ L3 และ L2 ตามลาดับ ดังนัน้ ขนาดของ patch จึงมีขนาดใหญ่ในพืน้ ที่ L1 รองลงมาคือ L3
และ L2 ตามลาดับ แสดงดัง Figure 3(c) - 3(e)
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Table 1 Descriptive statistics of soil potassium in different study areas.
min max mean SD

Degree
Skewness
Classify Study Soil
CV
of
(logSkewness
site
site1/ series2/ (
transformed
mg/kg
) (%) variation
in soil
data)
N1
Don 100 427 167 57 34 Moderate
2.43
1.27
<5
year
N2
Bpi
76 430 201 71 35
High
0.93
-0.21
L1
Don 41 221 134 27 20 Moderate
0.35
>30
L2
Don 50 227 107 38 35
High
0.89
year
L3
Bpi
31 216 103 40 39
High
0.65
1/
N1 and N2; study sites of new agricultural soil which the used of land less than 5 years. L1, L2 and L3;
study site of long-term agricultural soil which the used of land more than 30 years. 2/Don: Dong Yang En
series, Bpi: Ban Phai Series.
Table 2 Semivariogram parameters of soil potassium concentration in differing study areas.

Classify site

< 5 year

Study
site

nugget
sill
2
(mg/kg) (mg/kg)2

range/
range of
effective
nugget/sill
1/
influence range2/ (m)
(m)
209
363
0.06

Degree of
spatial
dependence3/

N1

0.04

0.70

High

N2

0.08

0.13

32

32

0.61

Moderate

L1

354

2,818

102

177

0.12

High

L2
379
1,582
13
13
0.23
High
L3
853
3,605
75
130
0.23
High
1/
“range” for spherical model, and “range of influence” for gaussian model. 2/ For spherical model,
effective range = range×1. For gaussian model, effective range = range of influence×1.732 3/ The ratios
of <0.25, 0.25-0.75, and >0.75 are classified as strong, moderate, and weak spatial dependence,
respectively.
> 30 year
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Figure 2 Best-fit semivariograms showing relationship between distance and variogram of soil
potassium concentrations in different study sites. Letters (a) – (e) represent areas N1, N2, L1, L2 and
L3, respectively.

Figure 3 Map showing spatial variation of potassium extracted in soil for study sites. The letters (a) - (e)
represent areas N1, N2, L1, L2 and L3, respectively.
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ความถูกต้องของแผนที่ (mapping accuracy)
การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่โดยใช้ค่า MPE% และ RMSPE% ที่บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของ
แผนที่ความแปรปรวนเชิงพืน้ ที่ของ K จาก Figure 2(a) และ 2(b) พบว่าแผนที่ของพืน้ ที่ปลูกข้าวเป็ นเวลาน้อยกว่า
5 ปี ในพืน้ ที่ N1 และ N2 มีค่า MPE% ที่บ่งบอกถึงระดับความเอนเอียงของข้อมูล เท่ากับ 2.05% และ 3.93%
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าแผนที่ท่ีได้จากวิธี ก าร Kriging ในพืน้ ที่นีม้ ีค่าพยากรณ์ต่ ากว่ าค่าที่ วิเคราะห์ไ ด้จ ริง
(under-estimated) ในขณะที่ค่า RMSPE% บ่งชีค้ วามผิดพลาดของข้อมูลที่ได้จากการประมาณค่าในช่วงด้วย
วิธีการ Kriging เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลพบว่าในพืน้ ที่นีม้ ีค่าเท่ากับ 31.71% และ 31.83% ตามลาดับ
ส าหรับ พื น้ ที่ป ลูก ข้าวเป็ นเวลามากกว่ า 30 ปี Figure 2(c) - 2(e) พบว่ าในพื น้ ที่ L1, L2 และ L3 มีค่า MPE%
เท่ากับ -2.28%, 0.46% และ 0.39% ตามลาดับ ซึ่งบ่งชีว้ ่าแผนที่ท่ไี ด้จากวิธีการ Kriging ในพืน้ ที่ L1 มีค่าพยากรณ์
สูงกว่าค่าที่วิเคราะห์ได้จริง (over-estimated) ในขณะพืน้ ที่ L2 และ L3 มีค่าพยากรณ์ต่ากว่าค่าที่วิเคราะห์ได้จริง
(under-estimated) สาหรับค่า RMSPE% เท่ากับ 21.53%, 32.72% และ 28.27% ตามลาดับ ทั้งนีค้ ่าความ
ผิดพลาด RMSPE% ที่แตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่จะสัมพันธ์กันตามระดับความแปรปรวนของแต่ละพืน้ ที่นั้น ๆ
(Table 1)
แผนทีแ่ สดงรูปแบบการกระจายตัวเชิงพืน้ ทีข่ องระดับความเป็ นประโยชน์ของ K และอัตราการใส่ป๋ ยุ
โพแทสเซียมคลอไรด์ (K2O) (สูตร 0-0-60) ในแต่ละพืน้ ทีศ่ ึกษาตามค่าวิเคราะห์ดิน
เมื่อจาแนกเป็ นแผนที่แสดงระดับความเป็ นประโยชน์ของ K ในพืน้ ที่ 2,500 ตร.ม. ตามกรมวิชาการ
เกษตร (2547) (Figure 5 และ Table 4) พบว่าพืน้ ที่ปลูกข้าวเป็ นเวลาน้อยกว่า 5 ปี ทัง้ พืน้ ที่ N1 และ N2 มีความ
เป็ นประโยชน์ของ K ระดับสูง (K >80 mg/kg) ทั่วทัง้ พืน้ ที่ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของข้าวดังนัน้ ในพืน้ ที่ทงั้
สองนีจ้ ึงไม่ตอ้ งใส่ปยุ๋ ส่วนในพืน้ ที่ปลูกข้าวเป็ นเวลามากกว่า 30 ปี พบความแปรปรวนเชิงพืน้ ที่ของความเป็ น
ประโยชน์ของ K หลายระดับ ในพืน้ ที่ L1 พบว่ามีความเป็ นประโยชน์ของ K ระดับสูง (2,489 ตร.ม.) และระดับ
ปานกลาง (11 ตร.ม.) ควรใส่ปยอั
ุ๋ ตรา 0.03 kg KCl/rai แสดงดัง Figure 5(c) สาหรับในพืน้ ที่ L2 พบว่ามีความ
เป็ นประโยชน์ของ K ระดับสูง (1,754 ตร.ม.) จนถึงระดับปานกลาง (746 ตร.ม.) ดังนัน้ ควรใส่ปยอั
ุ๋ ตรา 2.33 kg
KCl/rai แสดงดัง Figure 5(d) และในพืน้ ที่ L3 พบว่ามีความเป็ นประโยชน์ของ K แปรปรวนสูงมากตัง้ แต่ระดับสูง
ปานกลางและต่า มีพืน้ ที่ 1,258 ตร.ม. 1,026 ตร.ม. และ 216 ตร.ม. ตามลาดับ ดังนั้นควรใส่ปยุ๋ K2O ปริมาณ
1.35 kg KCl/rai และปริมาณ 3.21 kg KCl/rai ตามลาดับ แสดงดัง Figure 5(e) ดังนัน้ การใส่ปยุ๋ K2O อาจใส่ได้
ในปริมาณ 1.35 kg KCl/rai ในบริเวณที่พบปริมาณ K อยู่ในระดับปานกลางและต่าได้ แต่หากปริมาณ K ในดินไม่
เพียงพอที่พืชนาไปใช้และทาให้ผลผลิตข้าวลดลงควรใส่ปยตามอั
ุ๋
ตราที่ได้แนะนาไปในข้างต้น รายละเอียดการ
คานวณอัตราปุ๋ ยดังแสดงใน (Table 4)
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(d)

Figure 5 Map showing spatial distribution patterns of potassium extracted in soil according to the classification
criteria of the Rice Department (2004). The letters (a) - (e) represent areas N1, N2, L1, L2 and L3, respectively.

Table 4 Potassium chloride fertilizer application (0-0-60) in each study area.
Potassium
chloride
application rate
according to soil
analysis values
<60 mg/kg

Study areas1/
N1 and N2

L1

L2

L3

areas
(m2)

fertilizer rate
(kg KCl/rai)

areas
(m2)

fertilizer rate
(kg KCl/rai)

areas
(m2)

fertilizer rate
(kg KCl/rai)

areas
(m2)

fertilizer rate
(kg KCl/rai)

-

-

-

-

-

-

216

1.35

-

-

11

0.03

746

2.33

1,026

3.21

(No need
fertilizer)

2,500

-

2,489

-

1,754

-

1,258

-

Total areas (m2)

2,500

(fertilizer rate 6 kg
K2O/rai)

60-80 mg/kg
(fertilizer rate 3 kg
K2O/rai)

>80 mg/kg

2,500

2,500

1/

2,500

N1 and N2; study sites of new agricultural soil which the used of land less than 5 years. L1, L2 and
L3; study site of long-term agricultural soil which the used of land more than 30 years.
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สรุป
จากการประยุกต์ใช้ GIS เพื่อประเมินอัตราการใส่ปยุ๋ K2O ในนาข้าวของ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยใช้
ธรณีสถิติดว้ ยวิธีการ Kriging นีพ้ บว่า (1) เมื่อใช้สถิติเชิงพรรณนาพบว่ามีระดับความแปรปรวนตัง้ แต่ปานกลางถึง
สูง ในพืน้ ที่ทงั้ สองระยะเวลาการใช้งาน (2) เมื่อใช้ธรณีสถิติโดยใช้เซมิแวริโอแกรม พบว่าเซมิแวริโอแกรมโมเดลมี
ความเหมาะสม (R2>0.6) สามารถใช้ วิ ธี Kriging ได้เ ป็ นอย่ า งดี และเมื่ อ ใช้ วิ ธี Kriging ในการศึ ก ษาการ
แพร่กระจายของ K พบว่าแผนที่มีความถูกต้องในระดับที่น่าเชื่อถือได้ และขนาดของ patch ควบคุมโดยระดับ
ความสัมพันธ์เชิงพืน้ ที่และระยะ effective range ของแต่ละพืน้ ที่ ซึ่งในแต่ละพืน้ ที่มีลกั ษณะแตกต่างกันแม้กระทั่ง
ในพืน้ ที่ท่ีมีระยะเวลาการใช้ท่ีดินเดี ยวกัน (3) เมื่อจาแนกระดับความเป็ นประโยชน์ของ K และประเมินอัตราปุ๋ ย
K2O พบว่าพืน้ ที่ปลูกข้าวเป็ นเวลาน้อยกว่า 5 ปี มีปริมาณ K สูง (K>80 mg/kg) ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของ
ข้าวแล้ว ในขณะที่พืน้ ที่ปลูกข้าวเป็ นเวลามากกว่า 30 ปี พบระดับความแปรปรวนและความแปรปรวนเชิงพืน้ ที่
ของ K ในระดับที่สงู มาก การใส่ปยุ๋ K2O ในอัตราที่ได้คานวณไว้เพื่อให้ขา้ วเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จึงมีหลาย
ระดับเนื่องจากมี K ระดับปานกลางจนถึงต่า (K<80 mg/kg) ทัง้ นีเ้ กษตรกรควรใส่ปยุ๋ K2O เป็ นปุ๋ ยรองพืน้ ก่อนปั ก
ดาหรือก่อนปลูกข้าว เนื่องจากช่วงระยะดังกล่าวยังไม่มีการขังนา้ ในนาข้าว
จะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้ GIS ร่วมกับงานทางด้านการเกษตร สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้เป็ นอย่างดี
ทัง้ นีห้ ากนาเทคโนโลยีนไี ้ ปประยุกต์ใช้ในพืน้ ที่อ่นื ๆซึ่งต้องเก็บตัวอย่างจานวนมากและพืน้ ที่ขนาดใหญ่ขนึ ้ อาจต้อง
มีการนาเทคโนโลยีเซนเซอร์มาใช้ เพื่อประหยัดงบประมาณในการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์สมบัติดินใน
ห้องปฏิบตั ิการ และในอนาคตควรนาข้อมูลที่ได้นไี ้ ปประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีท่มี ีจีพีเอส (GPS) เช่น โดรน (Drone)
ที่ใช้สาหรับหว่านปุ๋ ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาเกษตรให้มีความแม่นยามากขึน้
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